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               دهیچک

و  یاصل یمتول فیتکل نییتع ،یاجتماع نینحوه اداره سازمان تأم ،یاجتماع نیمقوله تأم یبا بررس
 فهیوظ ،یتیحاکم فهیوظ کيعنوان به یاجتماع نیمطرح بوده است. تأم زیآن ن یو مال یاستقالل ادار
شود.  کاز دولت منف یکلبه تواندیبخش نم نيبر ا تيريانتزاع دولت است و مد رقابلیخاص و غ

از مشارکت و نظارت  ديو با توانیم یاجتماع نیتأم یتيريمد یهانظام یهرچند در طراح
حدود دخالت دولت در  نییپژوهش حاضر، تب یبهره گرفت. هدف اصل شدگانمهیو ب انيکارفرما

 –یفیات توصبر مطالع یآن است. مبتن یو مال یبر استقالل ادار دیبا تأک یاجتماع نیسازمان تأم
 یبر مبنا یاجتماع نیو مقررات تأم نیقوان یکه شاکله اصل دهدیپژوهش نشان م نيا جينتا ،یلیلتح

در نحوه انتخاب،  یراتییداشته، اما در طول زمان، تغ دیتأک یاجتماع نیاداره تأم یساختار مشارکت
انقالب  یروزیپخصوص پس از آنچه به یوجود آمده است، ولارکان به نيتعداد و عملکرد ا

و پررنگ شدن نقش  یاجتماع نیدولت در حوزه تأم شتریکامالً محسوس است، حضور ب یاسالم
استقالل  یليقانون، به دال حيبا وجود نص صر نیاست. همچن یو رفاه ینیتأم یهاآن در حوزه

ئله مس نيکه ا شودیانگاشته م دهيناد یدولت مخدوش شده و گاه یسازمان از سو یو مال یادار
وجود اشکال  نیسازمان و همچن یو مال یو مقررات مرتبط با استقالل ادار نیدر قوان قصاز ن یناش

قرار گرفته است که به  یطيسازمان در شرا رونيدولت است؛ ازا یاز سو نیقوان یبرخ یدر اجرا
 دارد.  ازین یو مال یاستقالل ادار یایاح

 ،یاجتماع نیسازمان تأم ،یاجتماع یهامهیب ،یاستقالل مال ،یاستقالل ادار :واژگان کلیدی
 مداخله دولت.
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Abstract 

By examining the category of social security, Challenges like how to 
manage SSO, or how to determine the duties of the main trustee, its 
administrative and financial independence have also been discussed. 
However, in designing social security management system, the participation 
and supervision of employers and the insured can and should be used. The 
main purpose of this study is to explain the extent of the government’s 
intervention in the SSO, by emphasising its administrative and financial 
independence. Based on descriptive-analytical studies, the present results of 
the research show that the main structure of social security laws and 
regulations, has emphasized the participatory structure of the Social Security 
Administration, but over time, there have been changes in the selection, 
number and functions of these pillars. Meanwhile, what is quite noticeable, 
especially after the victory of the Islamic Revolution, is the government’s 
presence in the field of social security and its increasing role in the field of 
security and welfare. Also for some reason, despite the explicit text of the 
law, the administrative and financial independence of the organization is 
violated by the government and is sometimes ignored. This issue is due to 
the existence of defects in the laws and regulations related to the 
administrative and financial independence of the organization, as well as the 
existence of problems and challenges in the implementation of some laws by 
the government. Therefore, the organization is in a situation that needs to 
restore administrative and financial independence. 
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 مقدمه
ای بین کارگر و گیری، بیشتر رابطه اقتصادی و مالی دوجانبههای اجتماعی در آغاز شکلبیمه

به لحاظ اثربخشی آن، در کانون توجه ها در اين زمینه دخالتی نداشتند، لیکن کارفرما بود و دولت
آن را به تفاهم « کارفرما-کارگر»ها با ورود به تفاهمات دوجانبه گرفت و دولتها نیز قرار دولت

)که انجام آن تکلیف و وظیفه « حقی عمومی»عنوان تبديل و به« دولت -کارفرما-کارگر»جانبه سه
. حمايت اجتماعی يا امنیت (11: 1900 عصمتی،)ها نهاده شد دولت است( بر عهده دولت

شود که ها تعريف میها و برنامهای از سیاستعنوان مجموعهاست و بهاجتماعی، حق انسانی 
. پذيری در طول چرخه زندگی طراحی شده استبرای کاهش و جلوگیری از فقر و آسیب

شامل مزايای کودک و خانواده، حمايت از بارداری، حمايت از بیکاری و  حمايت اجتماعی
 .(International Labour Organization , 2019: 1) اشتغال است

با بررسی تأمین اجتماعی در ايران از شصت سال قبل تاکنون، نحوه اداره سازمان تأمین 
اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقالل اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است؛ 

ترين سازمان اقتصادی و اجتماعی ترين صندوق بیمه اجتماعی و بزرگسازمانی که بزرگ
 قوا بین تعارضات با تأمین اجتماعی سازمان اخیر هایسال درشود. نیز محسوب میکشور 

 تناسب عدم سازمان، حقوقی مستقل شخصیت به بخشیرسمیت عدم، سیاسی مسائل سبببه
مديره،  مدير عامل، هیأت) سازمان تأمین اجتماعی عالی مراتبسلسله مسئولیت و اختیار بین

 گرايیجانبهسه کارگری و کارفرمايی )فقدان هایتشکل نبود ( ونظارت هیأت امنا، هیأت
صورت مستقیم به که است عواملی جمله ازاين عوامل  ترتیبی کهبوده است، به روروبه واقعی(

شده است،  اجتماعی تأمین سازمان مالیو  اداری استقالل در يا غیرمستقیم سبب بروز خدشه
 و مالی اداری استقالل احیای به که گرفته است قرار یشرايط سازمان در اينککه همطوریبه

شد، واسطۀ حجم منابع کالنی که وارد اين سازمان میاز سوی ديگر، از ديرباز به. دارد نیاز
کمتر کسی به حجم تعهدات سازمان که بسیار بیشتر از حجم نقدينگی آن است، توجه کرده 

منظور تسلط بر اين سازمان بوده لف بهاين موضوع سبب توجه و تمايل نهادهای مخت است.
است. اين مسئله به انضمام تجارب جهانی مرتبط، تأکیدی بجا بر ضرورت استقالل اداری و 

  .خصوص نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی استمالی اين سازمان از نهادهای ديگر و به

های عمومی نهاد 11/70/1909قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 
را معین کرده  71/70/1900قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  0غیردولتی موضوع تبصره ماده 

، سازمان تأمین اجتماعی را از جمله نهادهای عمومی غیردولتی دانسته است. 17و به موجب ماده 
 قانون محاسبات، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را واحدهای سازمانی مشخصی 0ماده 
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منظور انجام وظايف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل شده يا داند که با اجازه قانون بهمی
، سازمان تأمین اجتماعی که تا قبل از آن 1909شوند. با تصويب قانون فهرست نهادها مصوب می

ولتی آمد، به مؤسسه عمومی غیردولتی تبديل شد، بدون آنکه از بخش دحساب میمؤسسه دولتی به
قانون اساسی خارج شود و  00اصل  1)به معنای اعم( اقتصاد جمهوری اسالمی ايران موضوع بند 

گیرد، که تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در برمی« دولت به معنای عام»رو جزء ازاين
شود. سازمان تأمین اجتماعی بنا به تصريح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی محسوب می

قانون محاسبات عمومی جزء وجوه  19است و وجوه و اموال آن، مطابق ماده « عمومی»دولتی، غیر
قانون ساختار، وجوه، اموال، ذخاير و  0ماده « د»بر آن، بنابر بند شود. عالوهو اموال عمومی تلقی می

و  های صندوق بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاعدارايی
رو شرط اول مذکور در اصل های جامعه تحت پوشش دانسته شده است. ازاينمتعلق به همه نسل

قانون اساسی، در خصوص سازمان تأمین اجتماعی ايران صادق است. در خصوص شرط دوم  00
نیز بايد گفت که سازمان تأمین اجتماعی ايران با وجود داشتن « در اختیار دولت قرار داشتن»يعنی 

ت حقوقی مستقل زير نظر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و در واقع تحت نظر دولت قرار شخصی
خصوص ازبهاجتماعی،تأمینقوانین و مقرراتشاکله اصلی (.11: 1901دارد )نعیمی و همکاران، 

 تغییراتیزمان،طولدراماداشته،تأکیداجتماعیتأمینادارهمشارکتیمبنای ساختاربر،1910سال
پس از خصوصبهوجود آمده است، ولی آنچهبهارکاناينعملکردهایوتعدادانتخاب،نحوهدر

دولت در حوزه تأمین بیشتراست، حضورمحسوساسالمی کامالًانقالبپیروزی شکوهمند
در عصر حاضر نقش های تأمینی و رفاهی است. اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه

ه تأمین اجتماعی مطلوب، بسیار حائز اهمیت و اساسی است و با توجه به اين ها در رسیدن بدولت
تواند شود. نقش دولت چگونه بايد باشد؟ دولت چه کارهايی میهايی نیز مطرح مینقش، پرسش

انجام دهد؟ و در چه کارهايی نبايد دخالت کند؟ میزان و حدود نقش دولت با توجه به استقالل 
چگونه است؟ فرضیه نويسنده بر اين است که با وجود نص صريح قانون، به  اداری و مالی سازمان

داليلی استقالل اداری و مالی سازمان هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس شورای اسالمی 
شود که اين مسئله ناشی از وجود نقص در قوانین و مخدوش شده و گاهی ناديده انگاشته می

و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از  مقررات مرتبط با استقالل اداری
های اخیر برخی پژوهشگران، آثاری در زمینه تأمین اجتماعی به سوی دولت است. با اينکه در سال

اند، لیکن اين پژوهش به مطالعه نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین رشته تحرير درآورده
صورت پراکنده و مختصر به اين موضوع ها و مقاالت بهبها در برخی کتاپردازد که تناجتماعی می

 دهد.گرفته مرتبط با موضوع را نشان میهای انجامترين پژوهشمهم 1اشاره شده است. جدول 
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 . پیشینه تحقیق0جدول 
 نتیجه پژوهشگر/سال

نیکوپور، حسام، 
1900 

لف تأمین اجتماعی را های مختدهنده خدمات، نظامبراساس نهادهای ارائه
های متکی بر دولت، بازار، بندی کرد: نظامتوان در چهار نوع نظام، طبقهمی

 عنوان پژوهش مشارکت و عضويت افراد.
بندی مقاله: طبقه
های نهادی نظام

 تأمین اجتماعی

 نتیجه پژوهشگر/سال
جمالزاده، مهدی، 

1900 
های اجتماعی( و از )بیمهدار يک عمل حاکمیتی سازمان از يک سو عهده

گذاری اقتصادی( است؛ بنابراين گری )سرمايهسوی ديگر اعمال تصدی
بر برخورداری از يک نحوی باشد که عالوهجايگاه حقوقی سازمان بايد به

قدرت عمومی برای ادای يک حق و امر عمومی، از آزادی عمل کافی 
نیز برخوردار باشد؛ در  های اقتصادیگذاریها و سرمايهبرای انجام فعالیت

گانه بر اين سازمان نیز الزم و های قانونی قوای سهعین حالی که نظارت
 مسلم است.

 عنوان پژوهش
نامه ا رشد: پايان

مبانی، جايگاه و 
وظايف سازمان 
تأمین اجتماعی 
در حقوق اداری 

 ايران

 نتیجه پژوهشگر/سال
نعیمی و 

 1911همکاران، 
شود، وانین و مقرراتی که برای مراجع دولتی وضع میسازمان از شمول ق 

خارج است و قوانین و مقررات دولت به معنای اخص آن در صورتی به 
ها به شمول قانون نسبت يابد که در آنسازمان تأمین اجتماعی تسری می

 به سازمان تصريح شده باشد.
 عنوان پژوهش
کتاب: قانون 

تأمین اجتماعی 
در نظم حقوق 

 یکنون

 نتیجه پژوهشگر/سال
های تأمین اجتماعی، فراهم ساختن خدمات مؤثر و چالش تمام سازمانمشیری تبريزی و 
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گونه مدل خاص، ويژه يا طرح مطلوب به مشتريان خود است و هیچ 1910ماهر، 
 عنوان پژوهش استانداردی در مورد ساختارهای اجرايی تأمین اجتماعی وجود ندارد. 

امور  کتاب: اداره
 تأمین اجتماعی

 

شود، سپس انواع نظارت اداری و مالی در اين پژوهش، ابتدا چارچوب نظری ارائه می
شود و در ادامه به مصاديق نقش حدود دخالت دولت بر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می

ويژه در ويژگی خاص مطالعات حقوقی به پردازيم.دولت در سازمان تأمین اجتماعی می
ترين روش در شود تا مناسبه مطالعات تئوری حقوقی و انتقادی، موجب میزمین

مطالعات حقوقی روش تحلیلی، توصیفی باشد. در اين پژوهش نیز از همین روش 
رو اطالعات ای است، ازاينآوری اطالعات، کتابخانهاستفاده شده است. روش جمع
های ها و سايتجود در کتابخانهها، مقاالت و اسناد مومورد نیاز اين پژوهش از کتاب

تحلیلی پردازش و تحلیل  –معتبر، گردآوری شده و سپس اطالعات به روش توصیفی
 شده است.

 . مبانی نظری 1
 . ماهیت نهادهای تأمین اجتماعی 1-1

اند و نهادهای تأمین اجتماعی اغلب دارای شخصیت حقوقی و استقالل اداری و مالی
باشند يا همانند سازمان تأمین اجتماعی « خصوصی»يا « دولتی»ممکن است به لحاظ ماهیت 

(. ماهیت نهادهای تأمین اجتماعی هرچه 01: 1901)نصیری، « نهاد عمومی غیردولتی»ايران 
است و اين امر « خدمات عمومی اداری»کنند، جزء گونه نهادها ارائه میباشد، خدماتی که اين

ور بر نهادهای تأمین اجتماعی بار شود. بر اين اساس شود تا آثار و احکام خدمات مزبسبب می
نهادهای تأمین اجتماعی، انحصار قانونی انجام اين خدمت عمومی را دارند و از قواعد حقوق 

 1119اند. در اين زمینه دادگاه اتحاديه اروپا در يکی از آرای خود در سال رقابت تجاری خارج
که برای اجرای نظام بیمه اجباری تماعی را درصورتیاطالق عنوان بنگاه به تشکیالت تأمین اج

با هم رقابت کنند و خدمتی اجتماعی را که مبتنی بر همبستگی است انجام دهند، مردود دانسته 
 .(Matt, 2001: 8) است

های احتیاط، های مشارکتی تأمین اجتماعی يا صندوقمعموالً در رأس ساختار اداری نظام
کند. هیأت مديره گذاران عمل میعنوان امین بیمهد که در عمل بهای وجود دارهیأت مديره
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ها و واحدهای متشکل از نمايندگان مزدبگیران، نمايندگان کارفرمايان و مقاماتی از وزارتخانه
های های کارگری و سازماندولتی مربوط است. نمايندگان کارگران و کارفرمايان توسط اتحاديه

های مذکور تعیین قیماً توسط وزير مربوط و پس از مشورت با ارگانکارفرمايی انتخاب يا مست
ترين مهم (.117: 1900موسوم است )بادينی،  «گرايیجانبهسه»شوند. چنین ترکیبی به می

ها نسبت به قوای توان در استقالل آنويژگی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را می
ای که دارای انفکاک کلی با سازمان اصلی و گونهحاکمه و ساير مراجع قانونی دانست، به

اند. البته اين استقالل مطلق گانه بوده و دارای سازمان کامالً مستقلمؤسسات وابسته به قوای سه
ها ای که درجه استقالل برخی از آنگونهنبوده و در تمام اين مؤسسات به يک شکل نیست، به

شخصیت حقوق خصوصی را دارند و برخی ديگر نیز از ای است که شائبه داشتن يک به اندازه
طور کلی شناخت شخصیت حقوقی وابستگی کامل نسبت به ارکان حاکمیت برخوردارند. به

شود که به مؤسسات عمومی استقالل اداری و مالی اعطا شود )حسینی پوراردکانی، سبب می
1901 :01.) 

 تهای تأمین اجتماعی متکی بر دول. انواع نظام2 -1
کشور جهان، تأمین اجتماعی متکی بر دولت است و اين نوع اداره  101امروزه در بیش از 

ها در تأمین اجتماعی را تأمین اجتماعی بر ساير الگوهای اداری غالب است. علل مداخله دولت
 (:1: 1900توان در سه دلیل کلی زير خالصه کرد )نیکوپور، می

دانیم کاالی عمومی کااليی غیررقابتی است ورکه میط. عمومی بودن کاالی تأمین؛ همان1
ای به رو معموالً بخش خصوصی انگیزهتوان از مصرف آن محروم کرد، ازاينکه افراد را نمی

 تولید و ارائه کاالی عمومی نظیر دفاع ملی ندارد؛
اعتنايی يا عدم احساس مسئولیت فردی برخی افراد جامعه ناشی . کمبودی که از بی1

ود که به موجب آن برخی افراد جامعه به داليل مختلف اجتماعی و اقتصادی، ضرورت يا شمی
 کنند؛نیازی به تأمین فردی خود يا خانواده خود احساس نمی

پذيری وجود داشته باشند که های آسیبای ممکن است اقشار و گروه. در هر جامعه9
تصادی و اجتماعی، قادر به تأمین دلیل ضعف اقتصادی، کمبود درآمد و ساير مشکالت اقبه

 های اجتماعی نیازمندند. معیشت خود و خانواده خود نبوده و بنابراين به حمايت
شوند: نظام های تأمین اجتماعی متکی بر دولت به چهار دسته تقسیم میامروزه نظام

از چهار های مختلط. در ادامه هريک بیسمارکی، نظام بوريجی، نظام عمومی غیردولتی و نظام
 (.1: 1900شوند )نیکوپور، طور مشروح بررسی میگفته بهنظام پیش
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 . نظام بیسمارکی1-2-1
ای اجباری است که به نظام بیمه اجتماعی هم موسوم نظام بیسمارکی، نوعی بیمه حرفه

های مأخوذه برابر درصدی از دستمزد است. تأمین منابع مالی نظام بیسمارکی، از حق بیمه
پوشش قرار گرفتن فرد و خانواده تحت تکفل وی در اين نظام، بر مبنای اشتغال  است. تحت

های کارگری و میالدی در پاسخ گیرودار مجادالت اتحاديه 1001فرد است. در سال 
 ها، صدر اعظم آلمان )بیسمارک( چنین گفت:سوسیالیست

ها دمشان را روی ايان دموکراتانديشند، ديگر آقها میوقتی مردم ببینند شاهزادگان به رفاه آن» 
های حوزه رفاه گذاریمشیچندی بعد اين سخن بیسمارک، به بنیان خط«. کولشان خواهند گذاشت

در « هگلی» بديهی است از الزامات اجرای اين رويه، قبول ديدگاه. اجتماعی آلمان تبديل شد
د به افزايش عینی رفاه . هگل، معتقخصوص حدود و میزان دخالت دولت در تأمین اجتماعی بود

هايی ويژه و از طريق کاربست تمام امکانات و آحاد جامعه )شامل نیازمندان و فقرا( توسط مؤسسه
فلسفه بیسمارکی تا پايان سده نوزدهم  . (International labour office, 1997: 8)ابزار موجود بود

طرح کاهش يافت. با اين حال ازآنجا حکمفرما بود تا اينکه در اواخر اين سده، قدرت اجرايی اين 
کند و موجب کاهش بوروکراسی نفعان واگذار میطور مشارکتی به ذیکه اين طرح، مسئولیت را به

 .(Tauran, 2000: 22)شود، امروزه، کشورهای بلوک شرق نیز به آن تمايل دارند دولتی می

  . نظام بوریجی1-2-2

تأمین منابع مالی نظام بوريجی از محل مالیات و  است.« نظام ملی»نظام بوريجی موسوم به 
منظور ای بهپیشنهاد بوريج اين بود که وزارتخانهبنیان اين نظام بر همبستگی عامه استوار است. 

ها و اقدامات تأمین اجتماعی ايجاد شود تا تمامی ادارات تأمین اجتماعی با انجام سیاست
؛ امری که در کشور ما با (Ogus & Barendt, 2000: 87) نظارت آن وزارتخانه فعالیت کنند

و تشکیل وزارت رفاه  1909تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 
 و تأمین اجتماعی محقق شد.

منظور تحقق آرامش در گزارش بوريج بر مبنای اين انديشه ساده بنا نهاده شده است که به
مامی عوامل تولید، از جمله کارگران استفاده شود و اين کارگران بايست از تجامعه صنعتی، می

خانمانی که در طول تاريخ هرگز نبايد از معضالتی همچون جهل، فقر، وابستگی، بیماری و بی
ها را معذب کرده است، آزار ببینند. لرد بوريج محقق شدن چنین انديشه متعالی را منوط به آن

های کینزی در داند. گزارش بوريج برگرفته از انديشهجامعه می وجود اعتقاد و انسجام ملی در
 (.11: 1900نیکوپور، حوزه میزان و حدود دخالت دولت در اقتصاد است )
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 . نظام عمومی غیردولتی 1-2-3
های تأمین اجتماعی متکی بر توان از جديدترين انواع نظامنظام عمومی غیردولتی را می

عنوان يکی از واحدهای های اجتماعی است. بهين در اداره بیمهای نودولت دانست که پديده
کننده امور عمومی )مانند تأمین اجتماعی(، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وظیفه اداره

تأمین نیازها و ارائه خدمات عمومی را به آحاد مردم بر عهده دارند. بديهی است که تحقق 
پذير نظارت مؤثر نهادهايی همچون دولت، امکانچنین هدف خطیری، فارغ از دخالت و 

شده دموکراسی و اصل تفکیک قوا، تکالیف و نقش نهادها از نیست. وفق اصول پذيرفته
کننده اين وظايف يکديگر مجزا شده، بنابراين از يک طرف با تفکیک وظايف و نهادهای اعمال

ی واحد، مراکز مختلف منظور اجتناب از تجمع اختیارات در دست مرجعاز يکديگر به
سیاستگذاری بنیان نهاده شده است و از سويی سعی بر اين است که نظارت دائم بر اين نهادها 

ای از حقوق، نظارت و کنترل عنوان شاخهاعمال شود و اصوالً کارکرد اصلی حقوق عمومی به
        .(Ogus,A.I. & Barendt, E.M, 2000: 4)قدرت زمامداران و کارگزاران عمومی است 

بايست از هماهنگی الزم برخوردار نهادهای مجری و متولی مديريت امور عمومی هم می 
شود، زيرا همواره ممکن است باشند که نظارت از ابزارهای اين هماهنگی محسوب می

مسئوالن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با اين انديشه که خدمات عمومی تحت 
تر است، دچار افراط و تفريط سه با ساير امور و خدمات عمومی مهممسئولیت ايشان در مقاي

ای امور عمومی فرايند امور شوند. از سويی هم اين امکان وجود دارد که با انجام ندادن پاره
منظور اداره وظايف عمومی، امروزه به(. Foulkes, 1990: 44)مذکور با مشکل مواجه شود 

گیرند. چنین های حکومت مرکزی شکل میمانمؤسساتی با شخصیت مستقل از ساز
های اجرايی و عمومی منظور انجام نقشها، سازوکارهای اثربخشی بهمؤسساتی، برای دولت

بايست دور از هیاهوی مسائل سیاسی انجام گیرند، هستند. تخصصی نیازمند استقالل که می
  (.Wade, 2004: 144) شايان ذکر است که الگوی همسانی در اين خصوص مشاهده نشده است

 . نظام مختلط 1-2-4
های بیسمارکی، بوريجی و نظام بديهی است که امکان دارد در بعضی کشورها، نظام

ها را ها ترکیبی از اين نظامطور مطلق و خالص اجرا نشود و برخی دولتعمومی غیردولتی به
ین اجتماعی، در عین دريافت در اين نوع از نظام تأمای خود برگزينند. در ارائه خدمات بیمه

گیرد. شود و به آن تعلق میها نیز از سوی دولت تأمین میحق بیمه از افراد، سهمی از مالیات
کنند، جمهوری اسالمی ايران و برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از اين نظام تبعیت می
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 خود پردازانبیمه بیمه قح مختلط، روش طريق ازايران  اجتماعی تأمین سازمان ترتیب کهبدين
نیز  را بازنشستگان مستمری و دهدمی انجام را هاگذاریسرمايه برخی کند ومی آوریجمع را

های های انفرادی در کنار برخی انواع طرحهای مختلط، ممکن است حسابدر نظام پردازد.می
 (.01: 1900پور، عمومی وجود داشته باشد )همايون

 اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی  . فلسفه استقالل1-3
ترين علت ايجاد مؤسسات عمومی غیردولتی)نظیر سازمان تأمین اجتماعی( ازآنجا که مهم

اداره بهتر امور عمومی است و تمامی ابزارها و لوازم موجود اعم از استقالل اداری و مالی نیز 
رو چنانچه مفاهیمی زاينبرای اين منظور در خدمت اين مؤسسات قرار داده شده است، ا

دنبال نام اين مؤسسات همچون استقالل )اداری و مالی( و شخصیت حقوقی مستقل و .... به
(. 110: 1911زاده، قرار داده شده است، همه و همه برای اداره بهتر امور عمومی است )موسی

تلفیقی از  نوعی تقلیدی،ايران که به تأمین اجتماعیپس از بررسی ماهیت حقوقی سازمان 
توان داليل تشکیل )فلسفه و ضرورت استقالل اداری و مالی سازمان کشورهای غربی است، می

 تأمین اجتماعی( چنین سازمانی را در اين قالب حقوقی به شرح زير خالصه کرد: 
های اجتماعی ازآنجا که وظیفه و هدف اصلی سازمان، ارائه و گسترش انواع بیمه -الف

رو قالب حقوقی های اجتماعی، اصل مشارکت است، ازاينول حاکم بر بیمهاست و يکی از اص
نحوی باشد که تمامی شرکا بتوانند در نظارت و هدايت اين سازمان سازمان مجری بیمه، بايد به

های مهم مؤسسات عمومی، استقالل اداری و ايفای نقش کند. با توجه به اينکه از شاخصه
های اجتماعی ار اين قالب حقوقی را برای دستگاه اجرايی بیمهمديريت شورايی است، قانونگذ

  برگزيده است.
منظور ايجاد گری اجتماعی نوعی فعالیت تخصصی پیچیده، بهدلیل اينکه فعالیت بیمهبه -ب

رو بهتر است دستگاه مجری، دارای تناسب و تعادل منابع مالی و تعهدات قانونی است، ازاين
وپاگیر باشد تا بتواند فارغ از برخی مقررات و تشريفات خشک و دست استقالل اداری و مالی
منظور دستیابی به ها و ابتکارات بهسازی تخصصی و استفاده از خالقیتدولتی، اقدام به تصمیم

 تر کند.نتايج مطلوب
های اجتماعی همگانی جزء وظايف و اعمال حاکمیتی ازآنجا که ارائه خدمات بیمه -ج

دولت در قبال آن مسئول و ضامن است، پس بايد دستگاه اجرايی که اين وظیفه دولت است و
دهد، از اشخاص حقوق عمومی باشد تا با استفاده از را به نمايندگی از دولت انجام می

مندی از امتیاز رو بهرهامتیازات قدرت عمومی بتواند اين حق عمومی را اعاده کند و ازاين
 های مؤسسات عمومی است.ت دولت از ويژگیقدرت عمومی همراه با نظار
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گذاری و در کنار وظیفه اصلی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه سرمايه -د
گری سازمان برداری از ذخاير سازمان نیز بر عهده سازمان است که از جمله اعمال تصدیبهره

اقتصادی بايد دستگاه  گذاری سودده و رقابت در عرصهشود. برای انجام سرمايهمحسوب می
ها و راهکارهای مجری، از استقالل اداری و مالی برخوردار بوده باشد تا بتواند با اتخاذ سیاست

نوعی آينده و ثبات صندوق بیمه اجتماعی را مناسب به اهداف مورد نیاز دست يابد و به
 تضمین کند. 

ها، اعی، جذب کمکهای اجتممنظور گسترش پوشش بیمهاز جمله منابع مالی به -ه
اعانات، صدقات و نذورات مردم است که در اين خصوص، مؤسسات عمومی با شخصیت 

آوری توانند مردم را به اين امر راغب کرده و اين منابع را جمعحقوقی مستقل از دولت بهتر می
عنوان يک مؤسسه عمومی غیردولتی در اين امر رو سازمان تأمین اجتماعی بهکنند، ازاين

 (.00: 1900)جمالزاده،  تر خواهد بودوفقم

 . نحوه و چگونگی تأمین منابع مالی 1-4
دلیل افزايش های اداره تأمین اجتماعی بهافزايش انتظارات مردم از دولت رفاه و باال رفتن هزينه

های جديدی را برای نظام های نظام سالمت، چالشبیکاری، پیر شدن جمعیت و افزايش هزينه
نحوی که امروزه بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی وجود آورده است، بهتماعی بهتأمین اج

امروزه کشورهايی که اقتصاد پررونق . (100: 1900)بادينی،  شودکشورها صرف تأمین اجتماعی می
از درآمد ناخالص ملی سالیانه خود را به تأمین اجتماعی درصد  97تا  10و پیشرويی دارند و 

فراتر درصد  0يا  0يافته اين میزان از مرز د، در کشورهای ندار و کمتر توسعهدهناختصاص می
يک از کشورهای آلی در هیچرود. بايد بر اين نکته نیز تأکید شود که تاکنون الگوی نمونه و ايدهنمی

دست نیامده است، زيرا با رشد و تکامل جوامع، روش، اصول و جهان برای تأمین اجتماعی به
  (. Eurostate, 1999: 47)ای آن نیز پیوسته در حال تغییر و تحول است راهبرده

به لحاظ « تأمین اجتماعی»منظور دستیابی به مدل مطلوب بسیاری از کشورهای جهان به
اند. در اين حوزه ها در تأمین اجتماعی پیوسته در فعالیت و تالشنقش و حدود دخالت دولت

ترالیا و همچنین کشورهای حوزه اسکانديناوی نام برد که جزء توان از دو کشور فرانسه و اسمی
اند. سازمان تأمین اجتماعی فرانسه متشکل های مهم و مؤثری برداشتهکشورهايی هستند که گام

ريزی، نظارت و سرپرستی بر از ارکان دوگانه اداری ستادی و اجرايی است. وظايف برنامه
يی نیز مبادرت به ارائه خدمات تأمین اجتماعی و عهده بخش ستادی سازمان است. بخش اجرا

 کند. کارگرانای و محلی میصورت غیرمتمرکز در سطح منطقههای مصوب بهوصول حق بیمه
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 مسئولیت خطیری اجتماعی، هایبیمه مؤسسات توسط سنتی طوربه فرانسه، در و کارفرمايان

 تواندمی نیز صرفاً پارلمان ت کهاين در حالی اس دارند، اجتماعی تأمین هایاداره طرح در

 نیز دولت کند؛ کنترل را آن تواندنمی لیکن را بررسی کند، آن هایهزينه و ربطذی هایبرنامه

 با خدمتی استانداردهای و تحقق هزينه اهداف پوشش منظوربه را ایچندساله نامهموافقت

 مستقل نظارتی و کمیته بايد را هانامهموافقت اين که کندمی منعقد تأمین اجتماعی هایصندوق

(. چون سازمان تأمین اجتماعی، خدمتی 00: 1911حسینی و همکاران،  کند )حاجی کنترل
منظور صیانت از منافع عمومی و مراقبت از حسن استفاده از کند، بنابراين بهعمومی را اداره می

عی و ادارات تابعه )اداره های اجتماعی، اين سازمان بايد توسط وزير تأمین اجتماحق بیمه
ای امور بهسازی اماکن بهداشتی درمانی و خدمات اجتماعی(، های منطقهمرکزی و مديريت

دلیل خصوصی بودن نهاد تأمین اجتماعی در تحت کنترل و نظارت اداری قرار گیرد. البته به
خوردار فرانسه که با وجود همکاری در عرصه خدمت عمومی از استقالل اداری و مالی بر

(. نقش و مداخله 901: 1919گهر، است، نقش و میزان دخالت دولت، محدود است )نیک
ای استقالل برخوردار دلیل خصوصی بودن نهاد تأمین اجتماعی در فرانسه که از پارهدولت به

است، با وجود همکاری در عرصه خدمات عمومی، محدود است و اين دخالت توسط وزير 
ای به استثنای رژيم عمومی، های بیمهشود. برخی رژيمارات تابعه اعمال میتأمین اجتماعی و اد

وری و ...( ونقل، بازرگانی و پیشهممکن است به حوزه اختیارات وزرای ديگر )صنعت، حمل
نیز مربوط شود. وزير اقتصاد و دارايی برحسب صالحیتش در سرپرستی تعدادی از 

ها و صندوق« بازرسی کل امور اجتماعی»کند. می های تأمین اجتماعی نیز مشارکتصندوق
های ملی رژيم عمومی با حکم وزارتی منصوب کند. مديران عامل صندوقخدمات را کنترل می

های ديگر، اخذ موافقت وزير تأمین حساب مالی صندوقشوند. برای نصب مدير يا ذیمی
های نظمیديريت، کسری يا بیتواند در صورت مشاهده سوء ماجتماعی الزامی است. وزير می

که تواند درصورتیها را منحل سازد. همچنین وزير میفاحش، شوراهای اداری صندوق
های تأمین اجتماعی باشد، آنان را عزل کند. ها يا سوء مديريت از ناحیه مديران سازماننظمیبی

های مالی صندوقرود تراز ممکن است تصمیمات مغاير با قانون و تصمیماتی که احتمال می
ای را به مخاطره بیندازد، با اختیارات وزير لغو شود. همچنین مصوبات شورای اداری بیمه

های ملی صرفاً پس از تأيید وزير اقتصاد و دارايی يا وزير تأمین اجتماعی اجراشدنی صندوق
های تأمین اجتماعی تحت نظارت حسابرسی بازرسی کل دارايی و است. در ضمن صندوق

های کنونی بیشتر در است. نظارت« داریخزانه»و حسابرسان دولتی « ديوان محاسبات»ترل کن
 (.901: 1919گهر، ))نیک« پیش از عملیات»است تا کنترل « پس از عملیات»جهت کنترل 
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وزارت همبستگی و بهداشت و وزارت اقتصاد و دارايی، اعمال نظارت کرده و 
های بیمه بیماری با پزشکان در کند. اتحاديه ملی صندوقمیهای مورد نیاز را صادر نامهآيین

کند. های پزشکی را تنظیم مینامه مذاکره و کمک کرده و برنامه بازپرداخت هزينهمورد توافق
آوری مشترک نظارت کرده و های جمعآژانس مرکزی مؤسسات تأمین اجتماعی بر آژانس

 (.Issa, 2018: 123)کند می های مرکزی را برای انجام مشارکت ادارهحساب

های دلیل سیاستکشورهای حوزه اسکانديناوی )سوئد، نروژ، فنالند و دانمارک( نیز اغلب به
مطلوب تأمین اجتماعی شهرت دارند. اين کشورها در بین ثروتمندترين کشورهای جهان هستند 

فمند در امور صورت هدو در عین حال دولت، بخش چشمگیری از منابع اقتصادی خود را به
عنوان کند. اين کشورها دارای باالترين میزان مالیات بر درآمد بههای اجتماعی مصرف میحمايت

اند. اين میزان حدود دو برابر کشورهای ديگر بوده های تأمین رفاه بودهمنبع اصلی تأمین هزينه
 (. 110: 1900 بشیريه،)اند های رفاهیاست. همچنین اين کشورها دارای بیشترين هزينه

 زالندنو( و ترين قاره دنیا )شامل کشورهايی نظیر استرالیاکوچک نیز که اقیانوسیه در قاره

 پیدا کرده نضج ساختاری اشکال از فراوانی با تنوع اجتماعی تأمین هایشود، طرحمحسوب می

عهده  بر دولت مستقیماً را تأمین اجتماعی هایطرح اداره مسئولیت است. در اين کشورها،
قوانین اولیه تأمین اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی  1170دارد. در سال 

های آن شامل سیستم استرالیا پديدار شد و قانون جاری تأمین اجتماعی استرالیا که برنامه
مصوب شد. تأمین  1111ای است، در سال های اجتماعی و مستمری اجباری حرفهحمايت

های تأمین اجتماعی نیز کند. کل هزينهکشور، مبلغی از آحاد جامعه دريافت نمی اجتماعی اين
همچنین سیستم تأمین  .(Issa, 2018: 37شود )از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین می

های کارگران شاغل، کارفرمايان، کارگران مستقل و مالیات هزينهاجتماعی ايتالیا از طريق کمک
 European) شودشت ملی نیز از طريق مالیات تأمین مالی میعمومی و خدمات بهدا

Commission, 2018: 7).  

 . انواع نظارت دولت بر سازمان تأمین اجتماعی 2

  های اداری دولت بر سازمان تأمین اجتماعی. نظارت2-1
ماه ارديبهشت 11پس از تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در 

زمان تأمین اجتماعی در زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت ، سا1909
قانون مديريت خدمات  119اصالح ماده »همچنین برابر  .(00: 1900مندی و احمدی، )فیروزی
است و وزير در « وزارت رفاه و تأمین اجتماعی»، سازمان تأمین اجتماعی زيرمجموعه «کشوری
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ط پاسخگوست و نصب و عزل مدير عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز رببرابر مراجع قانونی ذی
 گیرد.با پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأيید و حکم وزير رفاه و تأمین اجتماعی انجام می

شايان ذکر است نظارت دولت )قوه مجريه( از طريق وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بر 
صورت نظارت جا سازمان تأمین اجتماعی بهنهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و در اين

قیمومیتی است و فقط در چارچوب قانون است. بر اين اساس نظارت اداری دولت بر ساختار 
 شود:صورت ذيل بررسی میکالن سازمان به

 . تصویب اساسنامه2-1-1
ها و ها، شرکتقانون اساسی، تصويب دائمی اساسنامه سازمان 00به موجب اصل 

لتی يا وابسته به دولت از اختیارات مجلس شورای اسالمی است و مجلس مؤسسات دو
صورت دائمی به دولت تفويض کند. براساس اين اصل، تواند اين اختیارات را حتی بهمی

اين وظیفه را به عهده هیأت  1900قانون اصالح تشکیل سازمان مصوب  1قانونگذار در ماده 
گیری، اداری، یار را دارد که چارچوب مراجع تصمیموزيران گذاشته است. پس دولت اين اخت

مالی و نظارتی اين سازمان را در قالب اساسنامه، تدوين يا اصالح کند که خود نوعی نظارت 
است، البته بايد توجه داشت که تدوين اين اساسنامه نیز بايد با توجه به ماهیت حقوقی سازمان 

 و در چارچوب قوانین مرتبط موجود باشد. 

 های دولتینامه. مصوبات و آیین2-1-2
در بسیاری از موارد، اجرای قوانینی که در مورد تأمین اجتماعی و تعهدات سازمان به 

های اجرايی توسط هیأت دولت است که در نامهرسد، مستلزم تدوين آيینتصويب مجلس می
ند. در برخی موارد ها هستخود قانون تصريح شده است و ارکان سازمان ملزم به پیروی از آن

نیز قانون، سازمان را مکلف به تبعیت از مصوبات مرتبط هیأت وزيران کرده است. برای مثال 
های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی ، سازمان مکلف شده است میزان کلیه مستمری10در ماده 

نباشد، با  بار کمترو مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی يک
رو توجه به افزايش هزينه زندگی با تصويب هیأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد. ازاين

های خود، در موارد يادشده، بايد تابع مصوبات هیأت وزيران گیریارکان سازمان در تصمیم
ماعی ها کسب مجوز کنند. با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتباشند يا از آن

تری را به دولت و وزارت رفاه و رسد مجلس اختیارات نظارتی وسیعنظر میبه 1909در سال 
های مختلف تأمین اجتماعی محول کرده است، از جمله ايجاد هماهنگی و انسجام بین بخش

« ز»ای )بند های بیمه(، نظارت بر عملکرد صندوق9ماده « ب»های اجتماعی و درمانی )بند بیمه
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ماده « ب»ای )بند گانه تأمین اجتماعی با محوريت نظام بیمههای سه(، هماهنگی حوزه9 ماده
(، نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی براساس 0

های (، بررسی و اصالح اساسنامه صندوق0ماده « ح»ها )بند معیارهای مندرج در اساسنامه آن
 (. 10و ماده  9ماده « ح»د ای )بنبیمه

 . حضور نمایندگان دولت در ارکان سازمان2-1-3
حضور تعدادی از وزرا يا نمايندگان دولت در شورای عالی تأمین اجتماعی نوعی نظارت 

بر اينکه رياست اين شورا نیز با وزير رفاه و تأمین اجتماعی شود. عالوهاداری دولت تلقی می
اساسنامه جاری عزل و نصب مدير عامل نیز با تصويب هیأت  است. در حال حاضر براساس

وزيران است و اين اختیار حاکی از نظارت يکجانبه دولت بر باالترين مقام اجرايی سازمان 
 (. 110: 1900است )جمالزاده، 

 . تشخیص صالحیت اعضای ارکان2-1-4
تمامی سطوح  قانون ساختار نظام جامع، شرايط عضويت در 10ماده  1براساس تبصره 

های ارکان، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته
مديريت، حسابداری، بیمه مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب 

 افراد مزبور پس از احراز شرايط سمت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است.

 های مالی دولت بر سازمان تأمین اجتماعی. نظارت2-2
صورت نسبی و محدود در چارچوب قوانین است، استقالل مالی سازمان تأمین اجتماعی به

چراکه اوالً، سازمان، وکیل دولت در انجام يک امر حاکمیتی است؛ ثانیاً اموالی که در اختیار 
هايی را نظر و نظارتاری آن دقتگذسازمان جزء اموال عمومی است و مصرف سرمايه

رو قانونگذار به دولت که متولی اصلی امر تأمین اجتماعی در کشور است، طلبد. ازاينمی
در امور مالی سازمان، اين سازمان را در انجام  اختیاراتی داده است تا با نظارت و حمايت

 به موارد زير اشاره کرد: توانوظیفه خود حمايت و پشتیبانی کند. از جمله اين اختیارات می

 . نظارت بر بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان  2-2-1
 امنای هیأت 10/11/1910تأمین اجتماعی )مصوب  سازمان مالی نامهآيین 91مطابق ماده 

 اهداف، براساس قانونی مقرر مهلت در مالی هر سال در سازمان تفصیلی سازمان( بودجه

 تنظیم و تهیه دستورالعمل رعايت با مالی و اداری معاونت توسط مانساز وظايف ها وبرنامه

 مديره هیأت تأيید و مدير عامل پیشنهاد با و شودمی تنظیم و آوریجمع بودجه پیشنهادی،
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و مبرا از رسیدگی و نظارت مجلس و ديوان  شودمی امنا هیأت تقديم منظور تصويببه
صورتی ودجه و ترازنامه مالی سازمان، نظارت دارد. بهمحاسبات است؛ اما دولت بر تنظیم اين ب

قانون ساختار، نصف به اضافه يک اعضای هیأت امنا، نمايندگان دولت  10که براساس ماده 
هستند. بنابراين نظر غالب در نظارت بودجه سازمان، نظر نمايندگان دولت است. از سوی 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و  0ماده  «الف»بند  9و قسمت  9ماده « ظ»ديگر، به موجب بند 
تأمین اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موظف به نظارت و ايجاد تعادل بین منافع و 

ای و نیز حفظ شخصیت حقوقی و استقالل منابع مصارف سازمان براساس علم محاسبات بیمه
ای علمی مناسب و نیز جبران مالی است. اين ماده بیانگر تعهد دولت در فراهم کردن سازوکاره

اين قانون  10ماده « ک»کاهش منابع مالی سازمان است. در راستای انجام همین وظیفه بند 
منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی وزارت رفاه را مکلف به بررسی و ارزيابی مستمر به

رائه )منابع و مصارف( سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ا
 ربط کرده است. های الزم به مراجع ذیگزارش

 های سازمانگذاری. نظارت بر سرمایه2-2-2 
گرفته توسط گذاری صورتهای دولت بر اموال سازمان، نظارت بر سرمايهاز ديگر نظارت

های اين نظارت، تصويب پیشنهاد هیأت مديره سازمان در خصوص سازمان است. يکی از راه
کار انداختن وجوه و ذخاير سازمان توسط شورای عالی است )که غالب و به گذاریسرمايه

 10ماده « ه»دهند(. ديگر نظارت دولت، مطابق بند اعضای آن را نمايندگان دولت تشکیل می
قانون ساختار نظام جامع به اين صورت است که نحوه مديريت وجوه، ذخاير و 

شود و به تصويب هیأت رفاه، پیشنهاد می های سازمان توسط شورای عالیگذاریسرمايه
(. شايان ذکر است که اين مهم در قالب مصوبه 111: 1900وزيران خواهد رسید )جمالزاده، 

نامه نحوه مديريت وجوه، ذخاير آيین»اخیر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با عنوان 
تی فعال در قلمروهای مختلف های اجرايی دولتی و عمومی غیردولهای دستگاهگذاریسرمايه و

« بازنشستگی کشور های اجتماعی وها، مؤسسات و صندوقنظام تأمین اجتماعی و سازمان
به تصويب شورای عالی رفاه و  10/0/1910تبصره در جلسه مورخ  10ماده و  10مشتمل بر 

د و از سوی مقام محترم رياست جمهوری تأيی 91/9/1911تأمین اجتماعی رسید و در تاريخ 
 .ربط ابالغ شدهای ذیها و سازمانمنظور اجرا به صندوقبه

 های مالی مردم به سازمان  . نظارت بر کمک2-2-3

منظور های داوطلبانه مردمی بهقانون ساختار نظام جامع، کمک 0ماده « ه»به موجب بند 



 

 
 40/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

56 

ط بر اينکه اين های فعال قلمروهای تأمین اجتماعی مجاز است، مشروتأمین منابع مالی دستگاه
گیرد و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی نامه مصوب هیأت وزيران صورت امر طبق آيین

رسد منظور قانونگذار نظر مینامه اين بند از قانون تصويب نشده، اما بهفراهم باشد. هنوز آيین
ط خود شده هیأت وزيران توسوسیله سازوکار تعیینهای مردمی بهاين بوده است که کمک

های فعال در قلمروهای تأمین دولت دريافت شود و با توجه به اهمیت فعالیت و نیاز دستگاه
 ها تزريق شود.اجتماعی )همچون سازمان تأمین اجتماعی( به آن

 . نظارت بر معامالت سازمان2-2-4
بر نظارت نمايندگان دولت در شورای عالی در مورد تصويب خريد و فروش اموال افزون

نامه انجام امور مالی و اساسنامه اين سازمان نیز، آيین 9منقول سازمان، به موجب ماده غیر
معامالتی سازمان با پیشنهاد هیأت مديره و تأيید شورای عالی و در نهايت تصويب هیأت 

 وزيران خواهد بود. 

 . نظارت دولت بر بخش درمان سازمان2-3
أمین اجتماعی، قانون الزام سازمان به بر قانون تتوان گفت عالوهدر حال حاضر می

(، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی )مصوب 1900انجام تعهدات درمانی )مصوب 
طور مستقیم (، به1909( و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی )مصوب 1909

ها بر آن ای در تعهدات درمانی سازمان و نظارت دولتکنندهو غیرمستقیم تأثیرات تعیین
ها نامه اجرايی آنهای دولت براساس قوانین و آيیندارند که در ادامه به برخی نظارت

 شود:اشاره می

 . حضور نمایندگان دولت در ستاد نظارت2-3-1
نامه قانون الزام سازمان به انجام تعهدات درمانی )مصوب آيین 0چنانکه گفتیم، مطابق ماده 

اد نظارت بر درمان سازمان به نمايندگی از سوی دولت در اين ( چهار نفر از اعضای ست1900
گیری در مورد عملکرد بخش درمان سازمان را بر عهده دارند، اين ستاد، کار نظارت و تصمیم

در حالی است که فقط يک نفر از نمايندگان ديگر شرکای تأمین اجتماعی در اين ستاد حضور 
ولت در اين بخش است. با توجه به تمايز مدير دارند؛ اين مطلب حاکی از نظارت مطلق د

عامل و رئیس هیأت مديره در اساسنامه جديد الزم است اصالحاتی در قانون الزام صورت 
گیرد، ضمن اينکه شايسته است در ارکان بخش درمان سازمان، حق نظارت، اظهارنظر و 

 گیری برای همه شرکای سازمان لحاظ شود. تصمیم
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 ا بودن مصوبات وزارت بهداشت و درمان در اموراالجر. الزم2-3-2
 بهداشتی و درمانی توسط سازمان

مشی مصوب وزارت بهداشت و قانون ساختار نظام جامع، خط 11ماده  1برابر تبصره 
بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت درمان در زمینه امور بهداشتی، درمانی، سطح

االجراست. مطابق اين تبصره، سازمان تأمین روهای آن الزمرفاه و تأمین اجتماعی و قلم
 ای وزارت رفاه است، بايد از اين مصوبات پیروی کند.اجتماعی نیز که جزء حوزه بیمه

 . اجرای مصوبات هیأت وزیران در مورد خدمات درمانی همگانی2-3-3
سازمان تأمین ، 1909قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب  17و  1، 0براساس مواد 

اجتماعی موظف شده است از تصمیمات شورای عالی بیمه که به تصويب هیأت وزيران رسیده 
 است، تبعیت کند. 

. تأیید صالحیت برخی مسئوالن بخش درمان سازمان توسط 2-3-4
 مقامات دولتی

زمان های سانامه اجرايی قانون الزام، رؤسای واحدهای درمانی و بیمارستانآيین 0طبق ماده 
به پیشنهاد معاون درمان سازمان و با تأيید و حکم مسئوالن وزارت بهداشت و درمان خواهد 

قانون الزام سازمان، صاحب جمع اموال و مسئول امور  1تبصره « الف»طور طبق بند بود. همین
مالی هريک از واحدهای درمانی و بیمارستانی سازمان به پیشنهاد مدير عامل و تأيید وزارت 

قانون ساختار  10ماده  1رسد با توجه به تبصره نظر میداشت و درمان خواهد بود. البته بهبه
 جامع از اين پس اين اختیارات به وزير رفاه و تأمین اجتماعی واگذار شده است.

 . مصادیق حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی3
ا که تأيیدکننده حدود دخالت ترين مصاديق مستخرج از برخی قوانین و مقررات رعمده

 توان در عناوين زير خالصه کرد:دولت در تأمین اجتماعی است، می

 عنوان خدمتی عمومی. تأمین اجتماعی به3-1
فلسفه وجودی  07و  91، 97، 11، 9مطابق اصول متعدّد قانون اساسی از جمله اصول 

ول داللت بر اين موضوع دولت در حقوق اداری ايران، ارائه خدمات عمومی است. اين اص
دارند که مبنای حقوق اداری در قانون اساسی، نظريه خدمات عمومی است و اين نظريه 

شود. در چارچوب اين اصول، خدماتی چون تأمین ترين مبنای حقوق اداری محسوب میمهم
(. 19 :1911زاده و کاظمی، اند )رضايیاجتماعی، خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه و... بیان شده
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دهد. برخی اصول از مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می
صراحت آمده جمله اصل برابری و رايگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ايران به

 (. 170: 1910است )محمدنژاد، 

 . اعمال حاکمیت دولت3-2
ر نظام جامع رفاه و تأمین به موجب احکام مصرح در قانون اساسی و قانون ساختا

ويژه دولت حق دخالت در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را اجتماعی، مجلس و به
ای ندارند. اختیارات دولت در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی خارج از اصول و قواعد بیمه

ريح شده است در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشخص است و در همان قانون تص
بر ها و مصارفی را عالوهکه اگر تصمیمات دولت برای سازمان بار مالی داشته باشد يا هزينه

ای به سازمان تحمیل کند يا منابع آن را گذشته و مغاير با اصول و قواعد و محاسبات بیمه
ان بايست قبل از اجرا، بار مالی معادل آن توسط دولت، تأمین و به سازمکاهش دهد، می

های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 01ماده »پرداخت شود. همچنین برابر 
های اجرايی های امنا و مراجع و مقامات اجرايی و دستگاهتصمیمات و مصوبات هیأت« 1910

های های بازنشستگی يا دستگاهبه استثنای احکام قضايی که متضمن بار مالی برای صندوق
است، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در  اجرايی و دولت

ربط تأمین شده باشد و ايجاد و قوانین بودجه کل کشور يا بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذی
ربط تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی يا صندوق ذی

صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و  ممنوع است، در غیر اين
های ها و صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهمشمول پرداخت از سوی دستگاه يا صندوق

اجرای احکام مقامات اجرايی و مراجع قوه مجريه که بار مالی آن تأمین نشده  مربوط مجاز به
د منابع مذکور ممکن است. در هر حال است، نیستند. اجرای احکام يادشده فقط در حدو

ها غیرقابل پذيرش است. های اجرايی و صندوقتحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه
ها و مديران و مقامات ها و صندوقمسئولیت اجرای احکام اين ماده بر عهده رؤسای دستگاه

 مربوط است.
رای همه افراد جامعه يک حق قانون اساسی در ايران نیز تأمین اجتماعی ب 11مطابق اصل  

ساله، در قوانین انداز بیستبر سند چشمو برای دولت يک تکلیف دانسته شده است و عالوه
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین  1ماده  1مصوب مجلس شورای اسالمی از جمله تبصره 

اجتماعی  اجتماعی جزء وظايف حاکمیتی دولت برشمرده شده است. بديهی است که تأمین
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عنوان يک وظیفه حاکمیتی وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مديريت بر اين به
های کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی ساختارهای کالن و نظامتواند بهبخش نمی

شدگان توان و بايد از مشارکت و نظارت مؤثر کارفرمايان و بیمهمديريتی تأمین اجتماعی می
گرفت. البته درئگذشته چنین سازوکاری از طريق شورای عالی تأمین اجتماعی وجود بهره 

های کارفرمايی و کارگری نسبت به آن ساختار مؤيد اثربخشی آن داشته و نظارت مثبت تشکل
قانون مديريت خدمات کشوری و اصالحیه بعدی آن  119که با تصويب ماده است. درحالی

کلی لغو و نقش دولت در هیأت امنای تأمین اجتماعی ار به( آن سازوک1900)مصوب اسفند 
 تر شده است.پررنگ

 . تضمین تعهدات3-3
ها و ها، سازمان، دولت ضمانت تمامی تعهدات و تکالیف صندوق«اصل تضمین» بنابر

دار است که در اين موارد پرداخت حق بیمه سهم دولت يا نهادهای تأمین اجتماعی را عهده
بايد از محل درآمدهای عمومی و مالیات محقق شود و در بودجه ساالنه  کمک خاص دولت

و دولت بايد در هر حال هزينه ( 100: 1900)بادينی،  اعتبار الزم برای آن کنار گذاشته شود
کنند، اما ای، خود افراد نیز مشارکت میالبته از طريق نظام بیمه. نظام تأمین اجتماعی را بپردازد

دولت بايد بخشی از حق بیمه . راد به معنای سلب مسئولیت از دولت نیستامکان مشارکت اف
کند، همچنین ها را تأمین میهمچنین در نظام حمايتی مستقیماً هزينه. ای را بپردازددر نظام بیمه

های تأمین اجتماعی با بحران مواجه شوند و نتوانند به ای صندوقممکن است در نظام بیمه
 .دتعهداتشان عمل کنن

های اجتماعی در ايران دهنده بیمهترين سازمان ارائهچنانچه سازمان تأمین اجتماعی که مهم
شدگان برنیايد، دولت مسئولیت است، دچار بحران مالی شود و از عهده ارائه خدمات به بیمه

 11شدگان مذکور را بر عهده خواهد داشت. براساس اصل های قانونی به بیمهبرقراری کمک
اساسی جمهوری اسالمی ايران، دولت مکلف است رأساً يا از طريق مشارکت با مردم در  قانون

های اجتماعی، نظامی است که در چارچوب رو بیمهبرقراری تأمین اجتماعی اقدام کند، ازاين
آن، دولت )با مشارکت مردم، کارفرمايان و کارگزاران( به اجرای تعهدات و تکالیف قانونی 

قانون  11خوبی از اصل کند. اين معنا که بهمزايای تأمین اجتماعی اقدام می خود در برقراری
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  0ماده « د»شود نیز در بند اساسی استنباط می

و از جمله  -صراحت تأکید شده است. بند اخیرالذکر، مشارکت بخش غیردولتیمجدداً به
های ساختار را از جمله اصول و سیاست -يافتهمتشکل و سازمان گیرندگانمشارکت خدمت

ريزی، اجرا و ارزشیابی جريان نظام جامع تلقی کرده است که در سطوح سیاستگذاری، برنامه
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اين مشارکت »قانون اخیرالذکر تبیین شده است که  0ماده « د»خواهد داشت، ولی در ذيل بند 
و دولت در همه حال، مسئولیت تأمین اجتماعی را  به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،  11ماده  9همچنین بند «. دار استعهده
را « های اجتماعیبیمه»های اصلی هريک از قلمروهای ها و صندوقنهادها، مؤسسات، سازمان

اند که تکلیف اداره منابع اين نظام، اعم از از جمله ارکان نظام جامع تأمین اجتماعی تلقی کرده
های تخصیصی از سوی وزارتخانه و منابع عمومی و همچنین منابع حاصل از مشارکت يارانه

دار شرکای خود يا تصدی وظايف اجرايی در قلمروهای مذکور را به نمايندگی از دولت عهده
های اجتماعی تار نظام بیمهاست. تصويب قوانین مختلف و متعددی که تکالیف خارج از ساخ

نهد، ای را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی میالعادهای و وظايف فوقو علم محاسبات بیمه
کند. با امعان نظر به اين اصل، در شمول اصل لزوم توجه به اصل تضمین دولت را بیشتر می

توان کرد. براساس میقانون اساسی بر مصارف و منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز ترديد ن 00
های قانونی که نمايندگان در خصوص لوايح قانونی پیشنهادات، اصالحات و طرح»اين اصل: 
گردد، در صورتی کنند و به افزايش هزينه عمومی يا کاهش درآمد عمومی منجر میعنوان می

مین قابل طرح در مجلس شورای اسالمی است که در آن، طريق جبران اين کاهش درآمد يا تأ
واحده رو سازمان تأمین اجتماعی با آنکه براساس مادهازاين«. هزينه جديد نیز تعیین گردد

( در جرگه مؤسسات عمومی 1909فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )مصوب 
شود، لیکن از نظام و ساختار اداری کشور خارج نیست و در زمره غیردولتی محسوب می

آيد و پیشی گرفتن مصارف سازمان بر منابع آن در نتیجه حساب میهای اجرايی بهدستگاه
متوجه دولت خواهد بود و تعهدات سازمان مذکور نیز، چنانکه گفته شد، در تضمین دولت 

 (. 171: 1900است )عراقی، 

 . تحقق مشارکت 3-4
ديگر عنوان يکی عنوان يکی از اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی نیز بهاصل مشارکت به

از مصاديق میزان و نقش دولت در تأمین اجتماعی قابل طرح است. مشارکت که معموالً با واژه 
رود، کار میبه« مشارکت همگانی»يا « مشارکت جمعی»صورت ترکیب به« همگانی»يا « جمعی»

های سیاسی است. اصل منظور تأمین دموکراسی در نظامبارزترين سازوکار دولت دموکراتیک به
قانون ساختار جامع رفاه مورد توجه قرار گرفته است،  0ماده « ه»و « د»رکت که در بندهای مشا

حلقه اتصال آن در مفهوم عام آن به نظام حقوقی تأمین اجتماعی، درج حقوق تأمین اجتماعی 
در زمره حقوق عمومی است. از اين منظر اصل مشارکت در مفهوم اختصاصی آن در نظام 
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عی مشارکت و نظارت حقیقی تمامی مشموالن تأمین اجتماعی در روند حقوق تأمین اجتما
سازی و مديريت کالن و خرد نظام تأمین اجتماعی با توسل به گیری، تصمیمتصمیم

 (.970: 1900دار، سازوکارهای قانونی است )بادينی و پشت
که  صورتبدين؛ است« استقالل نظام تأمین اجتماعی»اصل مشارکت، خود مقدمه اصل  

گیرد؛ سامانه متمرکز که اعمال قدرت عمومی در مجاری اجتماعی از طريق دو سامانه صورت می
جريان يکسويه، آمرانه و غیرمنعطف قدرت سیاسی و اداری در واحدهای انسانی است و سامانه 
غیرمتمرکز که تعديل و توزيع قدرت از طريق سرشکن کردن آن در نهادهای غیرملی و غیردولتی 

 های حقوقیگراست که با تأسیس شخصیتعبارت ديگر، تمرکززدايی، رويکردی کثرتبه است.
های کند. منشأ تأسیس اين شخصیتپردازد و بر آن نظارت میمتنوع به اِعمال قدرت عمومی می

صالح تصويب کرده است حقوقی مستقل، قانونی است که حاکمیت عمومی از طريق مراجع ذی
نی بودن در مرحله تأسیس است. پس از تأسیس، مرحله اعمال قدرت و اين معنای اصل قانو

رسد. از ديدگاه حقوق عمومی، مرحله انتقال قدرت از کانون مرکزی اقتدار )اعم از عمومی فرا می
ها، مقامات و غیره( به نهادهای حقوقی مستقل بسیار حائز اهمیت است. انتقال مجالس، وزارتخانه

های حقوقی معناست که اعمال قدرت عمومی از مجرای شخصیتدينقدرت به لحاظ کارکردی ب
گیرد. لیکن آنچه به با انتقال بخشی از قدرت از کانون مرکزی اقتدار به اين نهادها صورت می

بخشد، تبديل اين قدرت از طريق سازوکارهای اداری اعمال اين قدرت حقانیت و مشروعیت می
های حقوقی تیاری است که مقنن به نهادها و شخصیتبه صالحیت است. در واقع صالحیت، اخ

ها کند. سازوکارهای اصلی عدم تمرکز، سازمانمستقل در اِعمال بخشی از قدرت عمومی اعطا می
و نهادهای مستقل از دولت است و از همین جا پیوند اصل استقالل نظام تأمین اجتماعی با اصل 

ها و نهادهای مستقل تنها با امکان مشارکت شود. چه تأسیس اين سازمانمشارکت روشن می
دار، اند )بادينی و پشتها و نهادهايی که دارای استقالل مالی و اداریشود؛ سازمانمیسر می

1900 :917.) 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

تمرکز تأمین  عدم اداری، مالی و استقالل کشورها، برخی در دهد کهنتايج پژوهش نشان می
 در هاهمه فعالیت مرکزی کنترل به بیشتری برخی ديگر، تمايل در يافته است و الاقب اجتماعی،

 دنیا سراسر وجود دارد. اگرچه شرايط کنونی جهان بیانگر آن است که در دولتی بخش

 اجتماعی اداره تأمین برای ارائه چارچوبی يکسان منظوربه ایگسترده بسیار نهادی هایتوافق

 اجتماعی تأمین هایدر نظام کارامدی و اثربخشی به موارد بیشتر در تترتیبا اين و شده حاصل

ضرورتاً  و اثربخش است، دارد اجرا قابلیت کشور يک در گفت آنچه لیکن بايد است، انجامیده
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نکند. مدل و الگوی مخصوص، استاندارد،  عمل بايد، که طورآن ديگر کشور در ممکن است
مانی و تشکیالت اداری نظام تأمین اجتماعی همه کشورها يکسان و مشترکی، برای ساختار ساز

وجود ندارد و بنا به شرايط اقتضايی کشورهای مختلف جهان، ساختارها و الگوهای متفاوتی 
های امروزی تأمین های خاصی کاربرد دارند و ساختار سازمانی بیشتر نظامبرای موقعیت

ازهای خاصی در زمان خاصی براساس اجتماعی بیشتر برای برآورده ساختن مقتضیات و نی
با توجه به مفهوم اعمال  مالحظات تاريخی، سیاسی و اجتماعی بنا شده است. همچنین

های آن مانند تضمین نفع عمومی، رجحان بر منافع فردی و خارج بودن آن حاکمیت و ويژگی
ه اجباری های اجتماعی از جملاز چارچوب توافقات خصوصی و با امعان نظر به حقوق بیمه
گذاری آن براساس سود مادی، بودن، طبق قانون و بنا به مصالح عمومی بودن آن، عدم پايه

توان نتیجه گرفت که استمرار، تداوم و غیرقابل تعطیل شدن آن و تضمین آن توسط دولت، می
های اجتماعی جزء اعمال حاکمیت دولت است و فقط اين دولت يا نمايندگان دولت بیمه

های اجتماعی اقدام کنند. بر اين اساس در اغلب کشورهای توانند به برقراری بیمهمی هستند که
اند. بديهی است عنوان جزئی از وظايف خود تقبل کردهها بهجهان نیز، ايجاد اين نهاد را دولت

که اشخاص و مؤسسات حقوق خصوصی نیز بدون نظارت دقیق دولت و شرايط خاص، قادر 
های اجتماعی از جمله اعمال عبارت ديگر، بیمهحاکمیتی دولت نیستند. بهبه انجام اين عمل 

حاکمیتی دولت است و اداره و اجرای آن بايد توسط قدرت حاکمه، دولت يا تحت نظارت 
های اجتماعی از دقیق دولت انجام گیرد؛ از سوی ديگر، با توجه به تأمین منابع اولیه مالی بیمه

گری )برخی مردم )کارفرما و کارگر( و الزامات فعالیت بیمهطريق اصل مشارکت حداکثری 
گذاری(، اداره اين امور ها در قالب حقوق خصوصی چون سرمايهامور تخصصی و فعالیت

های اجتماعی و در برخی موارد فارغ از نفع در بیمههای ذیبايست با مشارکت گروهمی
بايست انجام پذيرد. بنابراين می مقررات حقوق عمومی و اداری و در قالب حقوق خصوصی

قانونگذار نهادی را مسئول اداره و اجرای اين امور کند که قالب حقوقی آن بتواند جمع بین 
مؤسسه »رو سازمان تأمین اجتماعی با قالب حقوقی اقتضائات مذکور را ايجاد کند. ازاين

ی اجتماعی است. از هابه نمايندگی از دولت متولی اداره امور بیمه« عمومی غیردولتی
خصوصیات اين قالب حقوقی اين است که از يک طرف اين سازمان از جمله نهادهای حقوق 
عمومی و برخوردار از قدرت حاکمه دولت است و از سوی ديگر، دارای استقالل اداری و 

صورت مالی از مقررات عمومی و شخصیت حقوقی مستقل از دولت است. مديريت آن به
براساس استقالل اداری و مالی آن بايد مقررات مربوط به چگونگی مديريت و شورايی است و 

 انجام تکالیف سازمان در چارچوب قانون در اين شورا وضع شود.
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با توجه به وظیفه اصلی تأمین اجتماعی که انجام يک امر عمومی و حاکمیتی را بر عهده 
هايی از یتی است، الزم است نظارتدارد و در راستای انجام آن دارای اختیارات و قدرت حاکم

ها بايد در چارچوب موازين گانه( بر اين نهاد صورت گیرد؛ اين نظارتسوی دولت )قوای سه
عنوان يک رسد با امعان نظر به هويت سازمان تأمین اجتماعی بهنظر میقانونی انجام گیرد. به

ص برشمرده شد )از جمله گونه اشخاو خصوصیاتی که برای اين« مؤسسه عمومی غیردولتی»
استقالل اداری و مالی و فارغ بودن از مقررات عمومی دولت( و با حفظ جايگاه واقعی اين 

توان انتظار انجام اين ای وظايف اجرايی آن، میسازمان و همیاری بخش خصوصی در پاره
ه کرد. وظیفه حاکمیتی دولت را با کمیت بیشتر و کیفیت بهتر در سطح عمومی جامعه برآورد

 1منظور تحقق استقالل اداری و مالی سازمان در قالب جدول در ادامه پیشنهادهای کاربردی به
 شود:ارائه می

 . پیشنهادهای کاربردی حقوقی2جدول 
ماده جایگزین / شرح  توضیحات عنوان پیشنهاد ردیف

 پیشنهاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 

 
اصالح موادی که 

نوعی هريک به
استقالل اداری و 

سازمان تأمین  مالی
اجتماعی را نقض 

 کرده است

، سازمان مکلف شده است میزان کلیه 10در ماده 
های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مستمری

مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی 
بار کمتر نباشد با توجه به که حداکثر از سالی يک 

افزايش هزينه زندگی با تصويب هیأت وزيران به 
رو ارکان سازمان مان نسبت افزايش دهد. ازاينه

های خود، در موارد يادشده، بايد گیریدر تصمیم
ها تابع مصوبات هیأت وزيران باشند يا از آن

 کسب مجوز کنند.

، .......... با 10در ماده 
هیأت امنا يا شورای تصويب 

به همان  عالی تأمین اجتماعی
ها کسب نسبت ..... از آن

 .مجوز کنند
 
 

قانون ساختار نظام  0ماده « ه»نوعی بند به
منظور های داوطلبانه مردمی بهجامع؛ کمک

های فعال تأمین منابع مالی دستگاه
قلمروهای تأمین اجتماعی مجاز است 

نامه مشروط بر اينکه اين امر طبق آيین
مصوب هیأت وزيران صورت گیرد و امکان 

اشد. نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم ب
نامه اين بند از قانون تصويب هنوز آيین

رسد منظور نظر مینشده است، اما به
های قانونگذار اين بوده است که کمک

شده هیأت وسیله سازوکار تعیینمردمی به

قانون  0ماده « ه»نوعی بند به
ساختار نظام جامع؛ .......... 

هیأت امنای طبق تصمیمات 
 سازمان تأمین اجتماعی

ها صورت گیرد و ....... به آن
 تزريق شود.
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وزيران توسط  خود دولت دريافت و با 
های توجه به اهمیت فعالیت و نیاز دستگاه

فعال در قلمروهای تأمین اجتماعی 
ها چون سازمان تأمین اجتماعی( به آن)هم

 تزريق شود.
که ترکیب شورا، مجمع يا  10ماده « الف»بند 

اجتماعی را تعیین  هیأت امنای نهادهای تأمین
عالوه يک اعضای کرده و انتخاب نصف به

ها را به پیشنهاد وزير رفاه و تأمین اجتماعی آن
و تأيید شورای عالی رفاه و تصويب هیأت 

 وزيران دانسته است. 

چنین ترتیبی معارض با اصل 
های گرايی در بیمهجانبهسه

اجتماعی است و عمالً اداره 
ها را به اعضای صندوق

پیشنهادی وزير رفاه و تأمین 
کند. اجتماعی محول می

شود نمايندگان پیشنهاد می
دولت، کارگر و کارفرما، هريک 

طور مساوی، حق رأی داشته به
 باشند.

طراحی مجدد  1
ساختار سازمانی 
تأمین اجتماعی 
با رويکرد عدم 

 تمرکز اداری

 عمومی مؤسسه» اجتماعی تأمین سازمان

 ساختاری، دارای ظلحا به و «غیردولتی

 استقالل اداری و مستقل حقوقی شخصیت

قواره و  بايست بارو میاست، ازاين و مالی
منطبق  اداری تمرکز شاکله ساختار عدم

سیستم  ها و خصوصیاتويژگی از و باشد
 شود. برخوردار نیز عدم تمرکز اداری

 
--- 

عزل و نصب  9
مدير عامل 
سازمان با رويکرد 

گرايی جانبهسه
واقعی )عزل و 
نصب مدير عامل 

های توسط تشکل
کارگری و 
کارفرمايی و 

 نماينده دولت(

بايست برابر قانون، حکم مدير سازمان می
توسط وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رو نمايندگان کارگر و تأيید شود، ازاين
کارفرما نقش چندانی در نصب مدير عامل 

 ندارند. 

 
--- 
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